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1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ 
 

 

 อายุ 58 ปี  

 คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

 หลกัสูตรการอบรม 2561 หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� �  (วบส.�) 

           คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  2560 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นที� 10 (วพน. 10)        

            สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

  ���� หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 19 (วตท.��) สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

  ���� หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง รุ่นที� � (มหานคร) สถาบนัพฒันาเมือง 

  2548 - 2549 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที� 18 (ปรอ.��) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  2547  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

  2547 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

 ประสบการณ์ทาํงาน   

 พ.ค. 2559 -ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

    พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง บมจ. สามารถเทลคอม 

 2539 - ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. สามารถเทลคอม 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 

  กรรมการบริหารความเสี�ยง  

 ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง 

   และบริษทัในกลุ่ม 

 
ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งของ บมจ. สามารถ 

ดิจิตอล 

 ความเชี�ยวชาญ ดา้นการบริหารธุรกิจ และดา้นวิศวกรรม 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

  ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน  2546 

 จํานวนปีที�เป็นกรรมการ 15 ปี 3 เดือน (ขอ้มูล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561) 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี ����             การประชุมคณะกรรมการบริษทั                       7/7 ครั� ง            

  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง     3/3 ครั�ง 

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ ์และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลักการในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและ

บริษทัยอ่ย 
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2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์ 
 

  

 อายุ 52 ปี  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

   

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  2547  หลกัสูตรการพฒันากรรมการบริษทัมืออาชีพ (DCP) 

   

 ประสบการณ์ทาํงาน  

 2552   - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2551 - 2552 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2546  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2551   - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2548 -  2551 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 

 2544  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สาํนกังาน เอ เอม็ ซี 

    

 ความเชี�ยวชาญ ดา้นการบญัชี การเงิน และบริหารธุรกิจ 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง กรรมการอิสระ 

  ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 30 กนัยายน 2546 

 จํานวนปีที�เป็นกรรมการ 15 ปี � เดือน  (ขอ้มลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2561) 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี ����                        การประชุมคณะกรรมการบริษทั                                             7/7  ครั�ง            

  การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            3/3  ครั�ง 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                       5/5  ครั� ง 

  การประชุมคระกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน       4/4  ครั� ง 
   

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ

หลกัการในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่ๆ ใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย 
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3. นายธีระชัย  พงศ์พนางาม  

      

 อายุ 52 ปี 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering Management 

    California State University Northridge, USA 

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาอิเลคทรอนิคส ์

     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 หลกัสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  2561 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     

 ประสบการณ์ทาํงาน  

 พ.ย.���� - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถ ดิจิตอล 

 ���� - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 ���� - ปัจจุบนั กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนื บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

 2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

  Utilities and Transportations  

 ���� - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั�น 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เทดา้ 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. สามารถ ย ู- ทรานส ์

 2550 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์

 ���� - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจก. แคมโบเดีย สามารถ 

 2544 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

 ความเชี�ยวชาญ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม และการบริหารจดัการ 

 ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง กรรมการ 

  ซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

 วันเดือนปีที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ วนัที� 13 พฤศจิกายน 2561 

 จํานวนปีที�เป็นกรรมการ � เดือน �7 วนั (ขอ้มูล ณ วนัที� 3� ธนัวาคม 2561) 

 ประวตัิการเข้าประชุมในปี ����                        การประชุมคณะกรรมการบริษทั                                             1/1  ครั�ง            

 การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั เป็นผูร่้วมดูแลและพิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลกัการในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย จดัหาธุรกิจใหม่  ๆใหก้บับริษทั และบริษทัยอ่ย 
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ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากดั (มหาชน)  ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ ณ วันที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ จํานวนหุ้น * คดิเป็น %ของหุ้นที�มสิีทธิออกเสียงทั�งหมด 

�.  นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์ - - 

2.  นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 800,000 หุ้น 0.01% 

�.  นายธีระชยั พงศพ์นางาม 50,000 หุน้ 0.00% 

หมายเหตุ          *  นบัรวมจาํนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
 

ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัจดทะเบยีน และบริษัท/กจิการอื�น 
 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อ 

บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท/กจิการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารง

ตําแหน่งใน

บริษัท/กจิการ

ที�แข่งขนัหรือ

เกี�ยวเนื�องกบั

ธุรกจิของ

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  2 �. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 22 แห่ง* ไม่มี 

  -  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร   

     ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง   

  �. บมจ. สามารถเทลคอม   

  -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี�ยง   

2.นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ 1 บมจ. ผลติภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 1 แห่ง ไม่มี 

      - กรรมการบริหาร   

�.นายธีระชยั พงศพ์นางาม 1 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 8 แห่ง* ไม่มี 

  -  กรรมการ /กรรมการบริหาร /กรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยืน/   

     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกิจ   

     Utilities and Transportations/กรรมการผูจ้ดัการ   

หมายเหตุ     * ส่วนใหญ่เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั รายละเอียดตามตารางที�แสดงในหนา้ถดัไป 
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ข้อมูลการดํารงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั/กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

1. นายเจริญรัฐ วิไลลกัษณ์  
 

ลาํดับ บริษัท ลาํดับ บริษัท 

1. บจก.  สามารถ คอมเทค   12. บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์   

2. บจก. สามารถบรอดแบนด ์เซอร์วิสเซส   13. บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ�ง   

3. บจก. สามารถวิศวกรรม   14. บจก. สามารถ เรดิเทค   

4. บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั�น เซอร์วิส   15. บจก. พอร์ทลัเน็ท 

5. บจก. สามารถ เอด็ เทค็   16. บจก. วิไลลกัษณ์ อินเตอร์เนชั�นแนล โฮลดิ�ง   

6. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   17. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์ (เมียนมาร์) 

7. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   18. บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 

8. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  19. บจก. เอส แอล เอ เอเชีย 

9. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   20. บจก. เน็ตเซอร์วสิ (ประเทศไทย) 

10. บจก. คอนแทค-อิน-วนั   21. บจก. ซีเคียวอินโฟ 

11. บจก. ไทยเทรดเน็ท 22. บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั�น 
 

 

2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท์  
 

ลาํดับ บริษัท ประเภทกจิการ ตําแหน่ง 

1. บจก. สาํนกังาน เอ เอม็ ซี บริการ กรรมการ 
 
 

�. นายธีระชัย พงศ์พนางาม 

 

ลาํดับ บริษัท ลาํดับ บริษัท 

1. บจก. สามารถ ย-ูทรานส์   5. บจก. เทดา้ 

2. บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส   6. บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส 

3. บจก. กมัปอต เพาเวอร์ แพลนท ์  7. บจก. สามารถ กรีน เอน็เนอร์จี 

4. บจก. แคมโบเดีย สามารถ   8. บจก.  สามารถ ทรานส์โซลชูั�น 
 


